Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov
IČO 18232647, Plovární 415, 34561 Staňkov

Usnesení z výborové schůze
Přítomni: Velenovský, Holeček, Wágner, Leitl, Kadlec, Zámostný, Urs,
Wegschmied, Vítek, Kraus
Nepřítomni: Tachovský, Kadlec, Kučera,
Výborová schůze dne 4. 4. 2019
I.

Schvaluje:

a) nákup kaprů K4 od společnosti Blatenská ryba a.s. do zahájení rybolovu
19. 4. 2019- zajistí Kučera
b) podání žádosti o dotaci na nákup věcí pro činnost rybářského kroužku- zajistí
Kučera
c) žádost paní Michelové, bytem Staňkov čp. 336, o zapůjčení klubovny na Malém
mlýně v sobotu dne 27. 4. 2019,
d) konání rybářských závodů na rybníce Vížka 1, v sobotu 18. 5. (dospělí) a
v neděli 19. 5. 2019 ( děti), vstupné pro dospělé 150,- Kč, děti zdarma, ceny
pro dospělé pro nejlepších 15 závodníků, u dětí obdrží cenu každý závodník,
plakáty vypracuje Urs + Kadlec,
e) zálohu na přípravu rybářských závodů ve výši 20.000,- Kč- Kadlec,
f)

přestup z MO Holýšov – Adam Růžička,

g) vrácení ozdob z plesu panu Schenkovi.

I.

Bere na vědomí :
a) zprávu o průběhu nasazování ryb do chovných rybníků
b) upozornění Lesů ČR ohledně kůrovcové kalamity,
c) zprávu o průběhu a výsledcích jarních výlovů, nasazování do revírů, prodeji ryb
ostatním organizacím – MO Holýšov 2000 ks. K2, MO H. Týn 4700 ks. K2, MO
Sokolov 3800 ks. K2 + další drobný prodej soukromým osobám,
d) informaci o technickém stavu traktoru Zetor, opravu zajistí Velenovský,
e) informaci o stavu peněžních prostředků organizace k 31. 3. 2019, zpráva
předána písemně předsedovi DK,

f)

usnesení z členské schůze 17. 3. 2019 – předáno jednateli ZÚS ČRS p. Bílému,

g) zprávu o dodání 200 kg léčiva Rupin Speciál, podání léčiv rybám zajistí Kučera,
h) pozvánku na aktiv hospodářů, který se koná v budově MO Stod dne 10. 4. 2019
od 15.00 hodin, zúčastní se Wagner, Kučera,
i)

zprávu o opravě víka čapu na rybníce Vížka 2.

Ve Staňkově dne 4. 4. 2019

vypracoval: Kučera

-----------------------------------Václav Velenovský
předseda

-------------------------------------Miloš Holeček
jednatel

